3 Aanleiding en doel soortenjaar 2020
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van IVN Heeze-Leende is een inventarisatie gehouden
naar de soortenrijkdom in het beekdal van de Kleine Dommel tussen de A67 en de
Somerenseweg in Heeze. De bedoeling was om zoveel mogelijk soorten bloemen, insecten,
vogels, paddenstoelen, enz. te inventariseren. De doelstelling van 1000 soorten werd vooraf als
zeer ambitieus beschouwd, al waren deskundigen van mening dat er meer soorten aanwezig
zouden moeten zijn. Misschien zijn ze er wel, maar je moet ze wel zien te vinden! Weten wat er
leeft in je eigen omgeving maakt het voor ons als IVN Heeze-Leende, maar ook voor
gebiedseigenaren zoals Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Waterschap de Dommel,
gemakkelijker om erover te vertellen, het te beheren en te beschermen.
De afgelopen 50 jaar van IVN Heeze-Leende worden gekenmerkt door een goede samenwerking
met de gebiedseigenaren.
Tevens vormde de herinrichting van het beekdal van de Kleine Dommel in de afgelopen jaren
aanleiding om de soorten die leven in dit zeer afwisselende gebied in kaart te brengen. Daarbij
hebben we de hulp gekregen van diverse waarnemers die (veelal gespecialiseerd op een bepaald
gebied) flora-en faunasoorten op waarneming.nl hebben geplaatst.
Waarneming.nl is een natuurplatform waarbij
vrijwilligers wereldwijd waarnemingen verrichten
m.b.t. de biodiversiteit. Deze informatie wordt verzameld en gedeeld, hetgeen een krachtig
instrument is voor natuurbehoud, onderzoek, beleid, educatie en beleving. Ook met weinig
natuurkennis kan men dankzij waarneming.nl, dat gebruik maakt van soortherkenning, geholpen
worden bij het vinden van de soortnaam.
Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep van IVN Heeze-Leende om mee te doen. Primair
was het doel om zoveel mogelijk soorten te verzamelen (minimaal 1000) in het beekdal Kleine
Dommel en de gevolgen van de herinrichting van het beekdal in kaart te brengen.
Daarnaast was de doelstelling om met elkaar kennis op te bouwen en plezier te beleven aan het
(samen) in de natuur zijn. Al met al hoopten wij met onze inventarisatie een kleine bijdrage te
leveren aan de wetenschap. Hopelijk zijn wij hierin geslaagd!
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